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 این وضع ناصواب، قابل  بھبود است ...

بررسی ابعاد مختلف اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در نشست تخصصی در غرفه

روزنامه شھروند؛ نمایشگاه مطبوعات  

پیمان حقیقت طلب| بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات ایران در محل مصالی امام خمینی(ره) شھر تھران

فرصتی بود تا نشستی تخصصی با حضور صاحب نظران حوزه مھاجرت در ایران برگزار شود. در روز

چھارشنبه ١٠ آبان، غرفه روزنامه شھروند میزبان نشست تخصصی «بررسی ابعاد مختلف اعطای تابعیت

به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» بود. در این نشست نادر موسوی، مدیر خانه

کودکان افغانستانی در ایران و مدیر مدرسه خودگردان کودکان افغانستانی بازمانده از تحصیل؛ دکتر آرش

نصر اصفھانی، فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تھران که در حوزه مھاجران و پناھندگان در

ایران صاحب پژوھش ھای بسیاری است و دکتر بھرام صلواتی، دکترای مطالعات نیروی کار و

جامعه شناسی اقتصادی از دانشگاه میالن ایتالیا به بیان تجربیات و نظرات خود پیرامون این موضوع پرداختند

و جنبه ھای مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

محسن شھرابی: ضمن خیر مقدم به اساتید محترم، ابتدا مقدمه ای در مورد دیاران خدمت شما عرض کنم.

دیاران، انجمن درحال ثبتی است که برای حمایت از مھاجران در ایران مشغول به فعالیت شده است. ھدف

دیاران عبارت از به اصطالح تغییر نگرش ایرانیان نسبت به مقوله مھاجران و اتباع خارجی در ایران است و با

آسیب شناسی وضع زندگی اتباع خارجی، راھکارھایی برای بھبود وضع موجود پیشنھاد می دھد. امیدواریم

این نشست آغازی بر برگزاری سلسله نشست ھای تخصصی حول موضوع مھاجران در ایران با ھمکاری

روزنامه شھروند باشد. 

موضوعی که محور نشست امروز ماست بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی و

پدران غیرایرانی است. در بین موضوعات مربوط به مھاجران به نظرمان این موضوع به ُکنش نزدیک است و

به ھمین دلیل آن را در اولویت کاری قرار داده ایم. در گام نخست، به دنبال آگاه سازی افکار عمومی از

مسائل و مشکالت این فرزندان ھستیم. طیف وسیعی از بانوان ایرانی ساکن در جنوب کشور با اتباع

خارجی ازدواج کردھاند و فرزندان حاصل از این ازدواج ھا، بدون ھویت رسمی در جامعه زندگی می کنند.

ھمچنین این مشکل گریبانگیر بانوان ایرانی که در خارج از کشور با اتباع خارجی ازدواج کردند، است؛ برای

مثال مریم میرزاخانی که با مردی اھل جمھوری چک ازدواج کرده بودند و تنھا دخترشان، نام ایرانی داشت

(آناھیتا) و خیلی دوست داشت که فرزندش یک ایرانی باشد، اما قوانین تابعیت ایران، این حق را از ایشان

گرفت و آخرین حلقه وصل ایشان با کشور ایران ھم قطع شد. 

حسین شیرازی: سوالی که در این جلسه مطرح است، این است که جنبه ھای مختلف بحث اعطای

تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان غیرایرانی چیست؟ ذینفعان این مسأله چه

کسانی ھستند؟ می خواھیم از ھرکدام از شما عزیزان بخواھیم که از دیدگاه خودتان جنبه ھای مختلف این

قضیه را بیان کنید تا به تصویری شفاف تر دست پیدا کنیم. 

 نادر موسوی: بنده ابتدا از انجمن دیاران تشکر می کنم. در مورد این بحث کامال درست می فرمایید. این

موضوع، مربوط به گروھی است که من آنھا را نیمه مھاجران می نامم. کسانی که از یک طرف مھاجر

محسوب می شوند و از طرف دیگر مھاجر نیستند. کسانی که وضع معلومی ندارند. نه ایرانی به حساب

می آیند و نه افغانستانی. این معضل سال ھاست که وجود دارد و سعی می شده دیده نشود. آمارھای

تقریبی متفاوتی در این زمینه منتشر می شود؛ مثال در  سال ١٣٩٢ می گفتند ٥٠٠ ھزار کودک این چنینی در

جامعه ایران زندگی می کنند. آمارھایی امسال در نشریات منتشر شده که این تعداد را یک میلیون نفر

اعالم کرده بودند. در جایی ھم وزارت کار آماری منتشر کرده بود که حدود ١٠٠ھزار زن ایرانی ازدواج با اتباع

غیرایرانی داشته اند. به ھرحال آمارھای غیررسمی زیادی در این زمینه وجود دارد که نشان دھنده ابعاد

گسترده مسأله است. 

کسی که مھاجر است، تکلیفش معلوم است. می داند که افغانستانی است. اما این افراد حالت

نصفه نیمه ای دارند و در بالتکلیفی محض به سر می برند. ھویت شان در تعلیق است. مدرسه ما در محله
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پاسگاه نعمت آباد میزبان کودکان مھاجری است که به دالیل مختلف از تحصیل در مدارس ایران بازمی مانند.

بعد از حکم مقام معظم رھبری مبنی بر تحصیل رایگان کودکان مھاجر در ایران، وضع بسیار خوب شد، اما

باز ھم کودکانی ھستند که از تحصیل بازمی مانند. عمده دلیل ھم سن و  سال است که بعضی از کودکان

از سن تعیین شده در مدارس بزرگترند و اجازه تحصیل در مدارس ایران به آنان داده نمی شود. در سالیان

قبل کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی در مدرسه ما زیاد بودند. امسال فقط یکی از دانش آموزان

به نام ابوالفضل چنین وضعیتی دارد. پدرش افغانستانی و مادرش اردبیلی است و وضع بسیار دشواری

دارد. 

قوانین فعلی به این کودکان تا ١٨سالگی فقط اجازه اقامت می دھند. این کودکان تا ١٨سالگی تعیین

تکلیف نمی شوند. معلوم نیست که آیا ایرانی اند یا افغانستانی؟ در عمل چیزی که ما می بینیم این است

که این کودکان افغانستانی محسوب می شوند. طبق قوانین نانوشته از خیلی از فرصت ھای معمول

محروم اند. در خیلی از مسابقات به دلیل افغان بودن نمی توانند شرکت کنند، در المپیادھا نمی توانند

شرکت  کنند، اصال پذیرفته نمی شوند. شاید مسئوالن بگویند نه، باید حق مساوی داشته باشند، اما در

عمل این اتفاق نمی افتد. تا ١٨سالگی سن بسیار مھمی است. شخصیت یک فرد در این دوران شکل

می گیرد. بعد از ١٨سالگی به فرض که تابعیت ایرانی ھم به این کودک بدھند، این جبران لطمه ھا و

محرومیت ھای تا سن ١٨سالگی او را نمی کند. آسیب ھای پنھان این کودکان بسیار زیاد است. اجازه

اقامت تا سن ١٨سالگی به این کودکان فقط بخش کوچکی از مسائلشان را حل کرده است. این حالت

تشویش و بالتکلیفی ممتد مسأله بزرگی است؛ مثال ھمین ابوالفضل خودمان، ھیچ مدرکی ھم ندارد. به

من می گوید اگر من را در خیابان بگیرند چیزی ندارم بگویم. نه ایرانی ام، نه افغانستانی. 

مسأله بعدی این است که خیلی ھا ١٨سال شان شده و طبق قانون تابعیت تمام اقدامات الزم را برای به

دست آوردن تابعیت انجام داده اند و مشکلی نداشته اند، ولی باز ھم در روند اعطای تابعیت آنھا موانع

بیھوده می گذارند تا تابعیت به آنھا تعلق نگیرد. 

دکتر آرش اصفھانی: راستش من در این حوزه بنا به تجربیاتم به تغییر قوانین تابعیت اصال خوشبین نیستم.

دلیل آن را ھم خدمتتان عرض می کنم. 

قبل از ھر چیز می خواھم بگویم که طرح مسأله فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی از دریچه مھاجرت و

مھاجران اشتباه است. این قبل از این که مسأله اجحاف در حق مھاجران باشد، بحث تبعیض جنسیتی

دارد. طبق قانون، مرد می تواند تابعیت را به فرزندش منتقل کند، اما زن این حق را ندارد. در دنیای امروز

کشورھای معدودی چنین تبعیض جنسیتی آشکاری در قوانین خود دارند: فقط ٢٥ کشور جھان. 

از طرف دیگر طبق ھمین قانون تابعیت، مرد ایرانی می تواند در ازدواج با زن خارجی برای او تابعیت ایرانی

بگیرد، اما زن ایرانی این حق را ندارد که تابعیت ایرانی را به شوھرش انتقال دھد. در این زمینه ھم فقط ٥٠

کشور جھان چنین تبعیضی دارند و ما ھم یکی از این کشورھا ھستیم. به نظرم اگر این مسأله را از دریچه

برابری زن و مرد مطرح کنید، بخش زیادی از جامعه طبقه متوسط ایران ھمراه خواھد شد. نکته جالب این

است که فعاالن حقوق زنان به خیلی مسائل جزیی تر در ایران توجه می کنند، اما مسأله به این بزرگی در

قانون را نادیده می گیرند. خیلی از کشورھایی ھم که مشابه ایران تبعیض جنسیتی در اعطای تابعیت

داشتند طی سالیان گذشته قوانینشان را تغییر دادند و این حق را به رسمیت شناختند؛ مثل مراکش و

الجزایر. 

اما یکی از دالیل تغییر نکردن قانون در مورد انتقال تابعیت از مادر ایرانی، فرض تغییر بافت مذھبی جمعیت

کشور است. در مجلس تابه حال بحث تغییر این قانون چندبار مطرح شده است. ھمه دالیل مخالفت ھا

ھمچون دالیل اقتصادی و بار یارانه و... برای قانون گذار ایران قابل  حل است. اعطای ھویت و تابعیت به این

افراد اتفاقا خیلی منطقی است. کسی که ھویت ندارد مستعد ھرگونه خرابکاری است. ایران االن

سیاست افزایش جمعیت دارد. در راستای این سیاست بھتر است که به این کودکان تابعیت بدھند و

جمعیت ایران را زیاد کنند. 

ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی در شرق ایران رواج بسیار دارد و دلیل آن ھم فقر و محرومیت زیاد است.

برای خانواده ھای فقیر در شرق ایران، دختر باری بر خانواده  است و خانواده ھا حاضر می شوند دخترشان را

به عقد ھر کسی که اندکی تمکن مالی داشته باشد دربیاورند. چه افغانستانی باشد چه ایرانی، اما این

ازدواج ھا تأثیر خود را بر تغییر بافت مذھبی کشور می گذارد. در مورد اصل حمایت از مھاجران افغانستانی

ھم ھمین بحث مطرح است. شما در این زمینه ھر چه تالش کنید درنھایت به ھمین دلیل امنیتی تالش ھا

به شکست می انجامد. حتی خود اروپایی ھا ھم االن دغدغه  دارند. آنھا درحال حاضر از این که جمعیت

مسلمانان در این قاره دارد زیاد می شود، نگرانند، به خصوص بعد از حوادث تروریستی شارلی ابدو در

فرانسه. قانونگذار ما ھم مشابه این نگرانی را در ایران دارد. درعین حال روی نگرش عمومی کار کردن و بر

ابعاد انسانی پذیرش مھاجران در یک جامعه تأکید کردن، می تواند افکار عمومی را حساس کند و این شاید

در بلندمدت جواب بدھد، اما در کوتاه مدت به دلیلی که گفتم تالش برای تغییر این قانون بیھوده است. 

محسن شھرابی: شما خودتان چقدر موافق این استدالل قانونگذار ھستید؟ 

دکتر آرش اصفھانی: بحث موافقت من اصال مطرح نیست. من می گویم قانونگذار از این دیدگاه نگاه می کند

و اگر شما خودتان را به جای او بگذارید، می بینید که راه حلی وجود ندارد. 

حسین شیرازی: اگر قیدھایی در قانون راه پیدا کند که حداقل فرزندان امثال مریم میرزاخانی تابعیت ایرانی

بگیرند، چطور؟

دکتر آرش اصفھانی: بنده این نگرش را نمی پسندم. چرا باید کودک مریم میرزاخانی تابعیت بگیرد اما

ابوالفضل تابعیت نگیرد؟ چرا باید مریم میرزاخانی را از مادر اردبیلی ابوالفضل ایرانی تر بدانیم؟ اصال درد

اصلی ما ابوالفضل و امثال او است. 

 نادر موسوی: نکته ای که وجود دارد، این است که تا  سال ١٣٨٥ حتی ھمین اجازه اقامت را ھم به این
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کودکان نمی دادند. حضور ناخواسته شان ھم غیرقانونی بود. 

دکتر بھرام صلواتی: من قبل از ھر چیز از روزنامه شھروند تشکر می کنم که به چنین موضوعی پرداخته

است، مسأله ای که کامال در حوزه شھروندی است. 

من البته به خالف دکتر اصفھانی به این مسأله خیلی بدبین نیستم و به نظرم تحوالت روبه  جلو است.

حدود دو ماه دیگر نخستین کنفرانس حکمرانی در ایران برگزار می شود. یکی از محورھای این کنفرانس

جمعیت و مھاجرت است. در این کنفرانس به یکی از نقاط ضعف بزرگ بحث مھاجرت در ایران می پردازیم:

ضرورت داده ھای مھاجرت. این نکته دقیقا مشخص نیست که چند نفر اتباع خارجی در ایران داریم؟ چند نفر

از اتباع ایرانی در خارج از کشور ھستند؟ این نبود داده ھا امکان تعیین ابعاد مسائل مربوطه را از ما گرفته

است. 

بحث دیگری که مطرح است نقش گفتمان سازی اصحاب رسانه پیرامون این موضوع است. در جھان بحث

مھاجرت نسبت به مباحثی چون صنعتی شدن خیلی نو و جدید است. تابعیت (Naturalization) از

Mobility آمده و این پدیده قبال در تاریخ بشریت مطرح نبود. این بحث خاص جوامع تازه مدرن شده است. 

اگر بخواھم یک جمع بندی از نظرات دوستان داشته باشم، می توانم بگویم فاصله بین واقعیت ھای جاری و

آنچه دست اندرکاران و روزنامه نگاران می دانند باید کم شود. ممکن است قوانین چیز دیگری بگوید، رسانه ھا

نیز پوشش ھای دیگری بدھد،  اما واقعیت ھای دیگری وجود داشته باشد. تصمیم گیرندگان و قانونگذاران

دغدغه ھای امنیتی دارند که طبیعی و حق آنان است. 

تبعیض ھای اجتماعی دریچه ای ھستند که روزنامه ھای اجتماعی و فعاالن اجتماعی حتما باید ورود پیدا

کنند. در ایران زنان تبعیض ھای مختلفی دارند، ھمچون حق سفر، حق طالق، حق ورود به ورزشگاه که حق

اعطای تابعیت ھم در کنار این مسائل است و این نکته که گفتمان شنیدن جنبه ھای مختلف یک پدیده از

دیدگاه افراد، نھادھا و سازمان ھای مختلف در ایران جدید است. 

چرا قانون ھای مربوط به تابعیت در ایران تغییر نمی کنند؟ دلیل اصلی را آقای دکتر اصفھانی نگاه امنیتی ذکر

کرده اند. االن ما مسأله سپنتا نیکنام را ھم داریم که حاصل نگاه امنیتی به اقلیت ھای دینی است، اما

رسانه ھا بر آن خیلی صحه گذاشته اند. نکته ای که وجود دارد نقش روزنامه ھا،  مطبوعات و رسانه ھا در

ایجاد آگاھی است. به نظر می آید در زمینه تابعیت فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی نقش

آگاھی بخشی رسانه ھا ضعیف بوده است. تغییر قوانین تابعیت در ایران با وضع کنونی آگاھی بخشی

رسانه ھا شاید تا  ٥سال دیگر اتفاق نیفتد، اما آگاھی افزایش خواھد یافت و تا ١٥-١٠سال دیگر مسائل

این چنینی ناخودآگاه حل می شوند. 

مثالی عرض می کنم. مدت ھای مدیدی است که دغدغه اصلی در حوزه مھاجرت در ایران فرار نخبگان ذکر

می شود. ما به  اشتباه فکر می کنیم که اوال آمار باالیی در فرار مغزھا داریم و ثانیا این که این پدیده منفی

است. داده ای وجود نداشت و خیلی ھا فکر می کردند ما در زمینه صادرات نخبگان رتبه یک دنیا را داریم.

درحالی  که در جھان دیگر بحث فرار مغزھا مطرح نیست، بلکه آن را چرخش استعدادھا می نامند.

کشورھای فرستنده نخبگان در جھان امروز به طرق مختلف از نخبگان ساکن در خارج از مرزھای خودشان

بھره مند می شوند و این در ایران ھم دارد جا می افتد. از نظر آماری ھم ایران در رتبه ھای باالی خروج

نخبگان قرار ندارد. آگاھی بخشی در این زمینه باعث شده است که بحث فرار مغزھا از حالت امنیتی خارج

شود و یک دیدگاه منفی به دیدگاھی حتی مثبت تبدیل شود. دریچه ای که می توان از آن وارد شد، این

است که الزمه ایجاد فرصت بھره مندی از پدیده چرخش مغزھا اعطای تابعیت به امثال فرزند مریم

میرزاخانی ھاست. 

در مورد دیدگاه امنیتی مسأله ای که وجود دارد، این است که دالیل امنیتی در مواجھه با مھاجران و افراد در

جامعه معلول دالیلی دیگر است؛ معلول تبعیض ھای اقتصادی، اجتماعی و انواع تبعیض ھا. اگر ما بتوانیم

آسیب ھای اجتماعی را با تمھیدات گوناگون کم کنیم، مسأله امنیت برقرار خواھد شد. ما در دنیا بحث

شھرھای شکننده را داریم. شھرھای شکننده شھرھایی ھستند که زود رشد می کنند، اما نکته شان این

است که اگر تبعیض ھای به وجود آمده در این شھرھا حل نشوند، به ھمان سرعت ھم فرو می پاشند. 

از لحاظ جریان ھای جھانی پدیده مھاجرت و مھاجران در تمام جھان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

سازمان ملل متحد در  سال آینده کنفرانس تأثیرات جھانی مھاجرت را با حضور تمامی کشورھای جھان

برگزار می کند. در مورد این که در خود اروپا ھم بحث مخالفت با رشد گروه ھای مھاجر مسلمان پیش آمده،

این طور نیست. در سایر کشورھای جھان تنوع (diversity) در جامعه یک ارزش تلقی می شود. وقتی

شھردار لندن و رتردام فردی مسلمان انتخاب می شود، معنای آن احترام به اصل تنوع در بافت جمعیتی

است. یکی از افتخارات شھر رتردام ھلند این است که از ١٨٠ کشور جھان در این شھر افرادی زندگی

می کنند و ھویتی بین المللی را برای این شھر ایجاد کرده اند. بنده خودم در شھر ماینھام آلمان زندگی

می کردم. حدود یک سوم از جمعیت شھر ترک ھا و مسلمانان بودند و مسئوالن شھری از این مسأله

استقبال می کردند. شھر یکپارچه مبتنی بر ارزش ھای یکپارچه در سایر نقاط جھان نھادینه شده است.

بله... مخاطرات امنیتی ھمواره مسأله بوده است، اما جھان به تنوع در بافت جمعیتی در کنار مخاطرات

امنیتی اش به چشم ارزش نگاه می کند. ما ھم کم کم باید از طریق این نشست ھا زمینه سازی برای

جاانداختن این نوع نگاه را فراھم کنیم.

محسن شھرابی: این کشورھا مالحظات امنیتی را چطور لحاظ می کنند؟ 

دکتر بھرام صلواتی: وقتی وضع اقامت و تابعیت در مورد مھاجران مشخص نباشد،  کنترل امنیتی روی

مھاجران ھم صفر خواھد بود. ھیچ قابلیت ردگیری و زیرنظرگرفتنی وجود ندارد. وقتی افراد ثبت می شوند، 

از یک خطر بالقوه امنیتی به افرادی قابل رصد تبدیل می شوند. 

حسین شیرازی: یعنی شما می فرمایید زن سیستان وبلوچستانی چه به فرزندش تابعیت بدھند، چه

ندھند، با مردان افغانستانی ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود. پس بھتر است که آن فرزندان را به
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رسمیت بشناسیم تا بتوانیم آنھا را حداقل قابل رصد کنیم. 

دکتر بھرام صلواتی: بله. ھمین طور است. به عالوه این که مسأله بسیار مھمی که بنده رویش تأکید دارم،

بحث گفتمان سازی در جامعه است، حتی اگر به این کودکان تابعیت ایرانی داده شود، اما گفتمان ھای الزم

برای آن در جامعه شکل نگرفته باشد، باز ھم آنان در مدرسه و جامعه پذیرش نمی شوند. 

حسین شیرازی: آقای دکتر اصفھانی، به نظر شما در مقابل استدالل ھای امنیتی قانونگذاران چه

استدالل ھایی می توان مطرح کرد؟ آقای دکتر صلواتی به استدالل ھای خوبی در این زمینه اشاره کردند.

این که افراد بی ھویت خطر امنیتی بالقوه اند و بسیار خطرناک تر از افراد صاحب ھویت؛  این که باید

گفتمان سازی شود و تنوع در جامعه ارزش تلقی شود. 

دکتر آرش اصفھانی: ببینید دیدگاه ما با قانونگذار بسیار متفاوت است. مثال بنده به مرز اعتقاد ندارم اصال،

ولی سیاست گذار پیش فرض ھایی دارد که باید از دیدگاه او به مسأله نگاه کنیم. بنده در مقاالت خودم در

حوزه مھاجران در ایران دالیل بسیاری برای پذیرش آنان آورده ام. دولت و مجلس ھمه این دالیل را می پذیرد،

اما در قدم آخر با پیش  کشیدن بحث ھای امنیتی که گفتم، مسأله الینحل می شود. اصل بنیادین قوانین

مھاجرتی در ایران این است: کاھش جریان مھاجرت در ایران و بازگرداندن مھاجران حاضر. این اصل اشتباه

است. ما مطالعه کرده ایم و می گوییم که این اصل اشتباه است، اما سیاست گذار به  ھیچ وجه زیر بار

اشتباه بودن این اصل نمی رود. تغییر بافت جمعیتی بزرگترین مانع در تغییر قوانین مربوط به بحث ماست.

شکاف اختالف ما با قانونگذار ایدئولوژیک است. ما می گوییم مرز معنایی ندارد،  برابری خوب است،  برادری

خوب است. اما قانونگذار اینھا را قبول ندارد. 

محسن شھرابی: چرا در ھمان ایدئولوژی قانونگذار به دنبال بحث ھای برابری و برادری نباشیم و از ھمان

دریچه ھا ورود نکنیم؟ برابری و برادری در ایدئولوژی او ھم وجود دارد. 

دکتر بھرام صلواتی: به اعتقاد من ما باید نقش فعاالنه تری داشته باشیم. ببینید در قضیه مردم شاھدیه

یزد. آنھا آمدند و روی دیوارھای مدرسه نوشتند که کودکان افغان نباید در مدارس ما درس بخوانند. وقتی

مردم این گونه مطالبه می کنند، مسئول مربوطه ھم با شدت و جسارت بیشتری حضور مھاجران را زیر

سؤال می برد. اگر گفتمانی ایجاد شود و مردم ھمان شھر روی دیوارھا و پالکاردھا بنویسند که ما خواستار

تحصیل برابر ھمه کودکان ھستیم، قانونگذار نمی تواند این مطالبه را در نظر نگیرد. ما باید به دنبال گسترش

منطقی گفتمان پذیرش و تنوع در جامعه به صورت ھمه گیر باشیم. 

نادر موسوی: یک دیدگاه دیگری که در قانونگذاران وجود دارد، این است که اصال چرا دولت خودش را در

قبال مھاجران متعھد کند؟ بگذارید مھاجران در تعلیق بمانند. چرا دولت زیر بار ھزینه ھای بیمه و سالمت و

ارایه خدمات اجتماعی به مھاجران برود؟ می گویند؛ بیمه نمی کنیم،  ھزینه نمی دھیم، ھروقت اگر نیاز شد،

از مھاجران استفاده می کنیم. ھروقت به آنھا نیاز داشتیم، امتیازھای کوتاه مدتی می دھیم و از آنھا

استفاده می کنیم... یکی از نگرش ھایی که در این سال ھا قوانین مربوط به مھاجران تغییر نکرده، این بوده

است. 

محسن شھرابی: البته به نظر می رسد روند رو به مثبت است. حرف ھایی که وزیر جدید علوم در صحن

مجلس در مورد پذیرش نخبگان خارجی و دانشجویان مھاجر زد، دریچه ھای امیدوارکننده ای را باز کرده

است. 

دکتر آرش اصفھانی: البته دغدغه ما باید مادر ابوالفضل و خود ابوالفضل باشد... آن دانشجویی که از خارج

می آید، تمکن مالی دارد. ھرجایی از دنیا می تواند برود. این شرایط مادر ابوالفضل و خود ابوالفضل است که

در ایران غیرانسانی است. 

دکتر بھرام صلواتی: بله... درست می فرمایید. مادر ابوالفضل دغدغه ھمه ما ھست، ولی برای شروع

گفتمان سازی نقطه شروع خوبی نیست. نقطه شروع گفتمان سازی ما باید از شھر تھران و شھروندان آن

باشد تا با روندی صعودی به مناطق مرزی در شرق ایران برسیم و در جامعه گفتمان ھای مربوطه شکل

بگیرد. بنده به آینده خوشبین ھستم. گروه ھای پژوھشی خوبی در ایران پیرامون مھاجران درحال

شکل گیری است. گروه پژوھشی مھاجرت بین الملل در موسسه جمعیت شناسی، گروه سیاست گذاری

مھاجرت در دانشگاه صنعتی شریف از جمله این گروه ھا ھستند و حرکت رو به رشدی درحال شکل گیری

است و البته تا زمانی که رسانه ھا و گروه ھایی چون دیاران به طور جدی پا به عرصه نگذارند، نمی توان

انتظار بھبود شرایط را داشت.

نادر موسوی: 

 کودکان، مادر ایرانی و پدر غیرایرانی تا ١٨ سالگی تعیین تکلیف نمی شوند. معلوم نیست که آیا ایرانی اند

یا افغانستانی؟ ... تا ١٨ سالگی سن بسیار مھمی است. شخصیت یک فرد در این دوران شکل می گیرد.

بعد از ١٨ سالگی به فرض که تابعیت ایرانی ھم به این کودک بدھند، این جبران لطمه ھا و محرومیت ھای

تا سن ١٨ سالگی او را نمی کند.

آرش اصفھانی: 

طرح مسأله فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی از دریچه مھاجرت و مھاجران اشتباه است. این قبل از این که

مسأله اجحاف در حق مھاجران باشد، بحث تبعیض جنسیتی دارد. طبق قانون مرد می تواند تابعیت را به

فرزندش منتقل کند، اما زن این حق را ندارد. در دنیای امروز کشورھای معدودی چنین تبعیض جنسیتی

آشکاری در قوانین خود دارند: فقط ٢٥ کشور جھان.

بھرام صلواتی: 

نقش روزنامه ھا،  مطبوعات و رسانه ھا در ایجاد آگاھی در این موضوع، بسیار پررنگ است. به نظر می آید در

زمینه تابعیت فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی نقش آگاھی بخشی رسانه ھا ضعیف بوده

آ
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است. تغییر قوانین تابعیت در ایران با وضع کنونی آگاھی بخشی رسانه ھا شاید تا  ٥سال دیگر اتفاق

نیفتند... مسأله بسیار مھمی که بنده روی آن تأکید دارم بحث گفتمان سازی در جامعه است. حتی اگر به

این کودکان تابعیت ایرانی داده شود، اما گفتمان ھای الزم برای آن در جامعه شکل نگرفته باشد باز ھم آنان

در مدرسه و جامعه پذیرش نمی شوند.

دیدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوي تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

 

تعداد بازدید :  ١٢٩٧

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت، متعلق به روزنامه «شھروند» است.  
مجری: پیام رسان ھزاره آریا

نام خود را وارد کنید نام شما:

پست الکترونیک خود را وارد کنید پست الکترونیک:

دیدگاه شما دیدگاه شما:

ثبت دیدگاه شما

http://www.vipserver.ir/
http://rcs.ir/
http://www.astaan.ir/
http://www.harammotahar.ir/
http://vorcs.ir/

